
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD MERCHER, 13 HYDREF 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ahmed, Carter, Philippa Hill-John, Lent, Lister a/ac 
McGarry 
 

21 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Gibson a Mackie. 
 
22 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
23 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15ain Medi 2021 fel cofnod 
cywir. 
 
24 :   ADRODDIADAU PERFFORMIAD A PHWYSAU CYFREDOL CHWARTER 1 

– GWASANAETHAU CYMDEITHASOL I OEDOLION, A CHYMUNEDAU A 
THAI  

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn rhoi cyfle i archwilio Perfformiad Ch1 
ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y pwysau presennol ar Wasanaethau 
Oedolion a gwasanaethau Tai a Chymunedau. 
Byddai'r eitem yn cael ei rhannu'n ddwy ran; byddai'r rhan gyntaf yn ystyried 
perfformiad Chwarter 1 a'r pwysau presennol ar bortffolio'r Cynghorydd Elsmore a 
byddai'r ail ran yn ystyried perfformiad a'r pwysau presennol ar bortffolio'r 
Cynghorydd Thorne.  

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, Yr Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant; Jane Thomas, Cyfarwyddwr Oedolion, Tai a 
Chymunedau; Helen Evans Rheolwr Gweithredol Cyngor a Budd-daliadau Tai a 
Chymunedau a Khalid Osman Cydlynydd i Mewn i Waith  Tai a Chymunedau, i'r 
cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad ac ar ôl hynny cafodd 
yr Aelodau gyflwyniad gan Swyddogion.   Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud sylwadau 
ac arsylwadau a gofyn cwestiynau;  
 
Nododd yr Aelodau y pwysau presennol a'r sefyllfa anodd sy'n wynebu'r gwasanaeth 
a gofynnodd am y tebygolrwydd o fethiant gwasanaeth.   Dywedodd swyddogion eu 
bod yn gweithio'n galed i sicrhau nad yw hyn yn digwydd a bod gwasanaethau'n 
parhau tra'n bod yn ymwybodol o'r pwysau ychwanegol y gallai misoedd y gaeaf eu 
rhoi.  
 
Gofynnodd yr aelodau beth oedd yn cael ei wneud fel arian wrth gefn ar gyfer hyn a 
dywedwyd wrthynt fod y gwasanaeth yn gweithio tuag at well perthnasoedd â 



darparwyr gwasanaeth yn y tymor hwy, eu bod yn ymwybodol o'r angen i dyfu'r 
farchnad i leddfu pwysau a hefyd i wir ganolbwyntio ar ail-alluogi.  
 
Mewn trafodaeth hefyd ynglŷn â'r Academi Gofalwyr, dywedodd yr Aelodau fod yr 
arloesedd a'r cyflymder y cafodd hyn eu cyflawni wedi creu argraff arnynt ac yn 
annog hyn i barhau.  
 
Gan gyfeirio at ddefnyddio Therapyddion Galwedigaethol, nododd yr Aelodau eu bod 
bellach yn cael eu defnyddio fel dull cyntaf o therapi galwedigaethol i sicrhau bod 
pawb yn gymwys i gael eu hail-alluogi pan fydd pecynnau gofal yn cael eu neilltuo i 
weithwyr cymdeithasol. 
 
Trafododd yr Aelodau gyllid a dywedwyd wrth y staff nad oedd y gwasanaeth yn 
gwybod pryd y byddent yn cael arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ond eu bod 
yn obeithiol y byddai ym mis Rhagfyr.   Nododd yr Aelodau y bydd y Gronfa Adfer yn 
gwrthbwyso'r broses o ddileu'r Gronfa Caledi Covid.  
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y cafodd ansawdd y gwasanaeth ei fonitro a dywedwyd 
wrth y swyddogion cyswllt fod swyddogion cyswllt yn ymweld â chartrefi gofal i fonitro 
a chysylltu'n rheolaidd â darparwyr gofal.  
 
Roedd yr Aelodau'n bryderus o glywed ei bod yn ymddangos yn anochel, oherwydd y 
sefyllfa bresennol, fod defnyddwyr gwasanaeth yn debygol o gael llai o ansawdd 
gofal ond eu bod yn cael sicrwydd bod swyddogion yn ymddangos yn obeithiol na 
fyddai hyn am gyfnod hir.  
 
Wrth drafod cyfraddau salwch staff, dywedwyd wrth yr Aelodau y bu cynnydd yn 
absenoldeb salwch tymor byr oherwydd covid ac y byddai absenoldebau salwch 
hirdymor yn parhau i gael eu hasesu'n rheolaidd.  
 
Gan gyfeirio at offer a chymhorthion gofal, roedd yr Aelodau o'r farn y gallai 
Swyddogion gysylltu â defnyddwyr gwasanaeth i benderfynu a ellid eu dychwelyd a'u 
hailddefnyddio.   Esboniodd swyddogion fod ganddynt ymgyrch ar y cyfryngau 
cymdeithasol ar gyfer hyn, ond nid oedd rhai Aelodau wedi gweld hyn ac o'r farn y 
gellid rhoi proffil uwch i'r ymgyrch hon.  
 
Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Pwyllgor bellach yn ystyried portffolio'r Cynghorydd 
Thorne a chroesawyd y Cynghorydd Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau i'r cyfarfod.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad ac ar ôl hynny cafodd 
yr Aelodau gyflwyniad gan Swyddogion.   Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud sylwadau 
ac arsylwadau a gofyn cwestiynau;  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y targed o adeiladu 1,000 o gartrefi Cyngor erbyn mis 
Rhagfyr a gofynnodd pa mor debygol oedd hi y byddai'r targed hwn yn cael ei 
gyrraedd.   Dywedwyd wrth yr Aelodau fod hyn yn debygol er nad oedd sicrwydd.   
Gofynnodd yr Aelodau am nifer yr adeiladau tai Cyngor a ddatblygwyd eisoes.  
 
Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch lleoliad y tu allan i'r Sir.   Sicrhawyd yr Aelodau na 
fyddai teuluoedd yn cael eu gwahanu a bod pob achos yn cael ei ystyried fesul 
achos, gan nodi bod mwy o waith i'w wneud yn y maes hwn.  



 
Trafododd yr Aelodau Eiddo Gwag a dywedwyd wrth y rheolwyr y bu heriau yn y 
maes hwn oherwydd problemau cyflenwi ond erbyn hyn roedd mwy o staff felly dylai'r 
eiddo gynyddu.  Dywedwyd wrth yr Aelodau hefyd fod y Cyngor yn prynu eiddo gan 
landlordiaid preifat.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am lansio'r Cynllun Gweithredu Cam-drin Domestig 
Gwrywaidd a dywedwyd wrth y llywodraeth fod hyn wedi'i ohirio.  
 
PENDERFYNWYD:  Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y 
ffordd ymlaen. 
 
25 :   CYMDOGION SWNLLYD  
 
Dywedodd y Cadeirydd fod aelodau, ar gyfer yr eitem hon, wedi cael cyfle i 
archwilio'r llwybr ar gyfer cwynion sŵn sy'n deillio o eiddo preifat, domestig.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd; Y Cynghorydd Thorne, yr Aelod Cabinet 
dros Dai a Chymunedau; Will Lane Rheolwr Gweithredol, Diogelu'r Cyhoedd, 
Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a Sian James, Rheolwr Tîm, Gwasanaethau 
Cymdogaeth, Rheoli Llygredd, Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir i'r cyfarfod.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Aelodau'r Cabinet i wneud datganiadau ac ar ôl hynny 
cafodd yr Aelodau gyflwyniad gan Swyddogion.   Gwahoddwyd yr Aelodau i wneud 
sylwadau ac arsylwadau a gofyn cwestiynau;  
 
Gofynnodd yr Aelodau sut mae'r gwasanaeth yn mesur cyfradd bodlonrwydd 
achwynwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth.   Dywedodd swyddogion nad oedd hyn yn 
cael ei wneud ar hyn o bryd, roedd wedi bod o'r blaen, ac roeddent yn bwriadu 
cynnwys arolwg yn y Polisi Sŵn.  
 
Nododd yr Aelodau yr heriau yr oedd preswylwyr wedi'u profi wrth fewngofnodi a 
hefyd gydag amseroedd ymateb.   Roedd yr Aelodau o'r farn y dylid cyfathrebu'n well 
â Chynghorwyr a thrigolion lleol, gan esbonio'r hyn y gellir ac na ellir ei wneud, egluro 
niwsans sŵn statudol yn well, rhoi cyhoeddusrwydd i'r gwasanaeth a'i gylch gwaith 
ac felly rheoli disgwyliadau pobl.  
 
Trafododd yr Aelodau'r gwasanaeth yn ystod y nos a dywedwyd wrth y staff nad 
oedd yn 7 diwrnod yr wythnos oherwydd materion adnoddau, ac roedd hyn yn her ar 
draws y gwasanaeth.   Nododd yr Aelodau y gwahaniaeth rhwng digwyddiadau a 
adroddwyd ar ddyddiau'r wythnos a phenwythnosau.  
 
Mynegodd yr Aelodau bryder ynghylch y prosesau dryslyd a hirfaith ar gyfer logio 
cwynion. 
 
Nododd yr Aelodau fod y gwasanaeth weithiau'n argymell bod preswylwyr yn cymryd 
eu camau eu hunain os na ellir sefydlu niwsans sŵn statudol, ond maent yn annog 
preswylwyr i gysylltu â'r gwasanaeth yn y lle cyntaf.  
 



Gofynnodd yr aelodau am eglurhad ar lefelau desibel a chynghorodd Swyddogion 
nad oedd lefel desibel ar gyfer niwsans sŵn statudol, penderfynwyd ar hyn gan 
ddyfarniad y Swyddog gan ystyried nifer o ffactorau.  
 
Trafododd yr Aelodau niwsans sŵn mewn ardaloedd poblogaeth myfyrwyr uchel ac 
roeddent o'r farn y gallai'r Prifysgolion wneud mwy o waith ar hyn a chymryd mwy o 
gyfrifoldeb ynghylch y mater.  
 
Trafododd yr Aelodau rôl gyffredinol y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir sydd hefyd 
yn cynnwys Safonau Masnach a nododd y weithred gydbwyso sydd ei hangen i'w 
rheoli.  
 
PENDERFYNWYD:  Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y 
ffordd ymlaen. 
 
26 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai dim ond dau ymateb sydd heb eu gwneud ar hyn o 
bryd i lythyrau'r Cadeiryddion. 
 
Dywedwyd wrth yr aelodau, mewn perthynas â chraffu ar y CDLlN yn y dyfodol, y 
byddai'r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn arwain ar Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn 
edrych ar opsiynau strategol y CDLlN ac roedd Cadeirydd yr Amgylchedd wedi 
gwahodd cynrychiolydd o bob Pwyllgor Craffu i eistedd ar y grŵp.   Roedd y Cylch 
Gorchwyl yn cael ei lunio ar hyn o bryd ond roedd yn debygol y byddai'r cyfarfodydd 
yn rhedeg o fis Tachwedd i fis Chwefror dros dri chyfarfod.   Gofynnwyd am 
ddatganiadau o ddiddordeb, derbyniwyd diddordeb cychwynnol gan y Cynghorydd 
Lent.  Cytunwyd y byddai Prif Swyddog y Pwyllgor Craffu yn anfon e-bost at 
aelodau'r Pwyllgor gyda throsolwg ac yn gwahodd unrhyw ddatganiadau pellach o 
ddiddordeb. 
 
27 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
28 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
10 Tachwedd 2021 am 4.30pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.40 pm 
 


